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   בואו להכיר את

 בכפות הידיים""סודות הבריאות 

 ג'וק -עפ"י שיטת הסו

 יסודות לסודות הבריאות  -ג'וק -ובסקורס בסיס 

לשיפור הבריאות ואיכות ,  כל אדם יכול ללמוד כיצד לטפל בעצמו ובקרובים לו 

 החיים, למניעה ולטיפול בבעיות נפוצות. 

שיטת הריפוי המתקדמת ביותר בתחום הרפואה תרפיית הסו ג'וק היא  

 המשלימה.

  השיטה אשר פותחה ע"י פרופסור פארק ג'יי וו  )ז"ל( מאוניברסיטת סיאול

נית העתיקות,  בקוריאה, מבוססת על עקרונות הרפואה הסינית ההודית והקוריא

ומיועדת לריפוי פתולוגיות פשוטות ומורכבות בהיבט הפיזי, הנפשי והרגשי. 

 השיטה משלבת ידע עתיק ותפיסה מדעית. 

ג'וק משתמשים בדרכי  - בשיטת הסו.  ק(ו)ג'  וכף הרגל  )סו(  הטיפול מתבצע על כף היד

כף היד, בדיקור, במוקסות, במגנטים, בטיפול בזרעים,   עיסוי  באמצעות  נותטיפול מגוו

 צבעים ועוד.  

ג'וק ומספק לכל אדם אפשרות להכיר את  - הסוכניסה לעולם   שערמהווה  קורס הבסיס

  גוף האדם.מערכות ההשתקפות של  -רמת הטיפול הראשונה 

כבר מהשיעור הראשון יוכלו תלמידי הקורס להתחיל לטפל בבעיות נפוצות בדרך  

עם תוצאות מידיות ומפתיעות. הטיפול יעיל, מהיר ובטוח, ההקלה   ויעילה  פשוטה 

   .תוך דקותב לרוב מורגשת

 מתאים לכל אדם בכל גיל וללא ידע קודם. הקורס  

להכשרת  כנית הלימודים והינו חלק בלתי נפרד מת היסודותקורס 

 .ומהווה בסיס ללימודי המשךמטפלים 
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 :בידיים שלכם" סודות הבריאות" – הבסיסנושאי הלימוד בקורס 

 שלושת המקורות.  ופילוסופיית ג'וק-הסו, פרופ' פארק הכרות ראשונית עם מייסד השיטה:.1

ההשתקפות מערכת  –בכף היד ובכף הרגל גוף האדם סוגי מפות השתקפות 3לימוד עומק של .2

 והשתקפות מיני.השתקפות "חרק" , סטנדרטיתה

 לחיזוק ואיזון הגוף.באמצעותן של הגוף בכפות הידיים ודרכי טיפול  נקודות אנרגיה בסיסיות.3

 בכף היד.  נקודות ריפוילאיתור  תרגול טכניקות.4

שימוש מקל אבחון, טבעות עיסוי, : עיסוי, שימוש בטכניקות מגוונות לגירוי נקודות הריפוילימוד .5

 ,שימוש במגנטים ועוד. חימום ע"י מוקסה  בצבעים, עבודה עם זרעי צמחים,

 ף שונים.כאבי ראש, מיגרנות וכאבים בחלקי גו :דרכי טיפול בכאבים מסוגים שוניםלימוד .6

 ועוד(. כתף קפואה, בעיות ברכיים, קרסוליים, דרבן)צוואר, גב,  טיפול בבעיות אורטופדיות.7

הפרעות כגון התקררות, השמנת יתר, בעיות מערכת נשימה,  נפוצות עיותדרכי טיפול בבלימוד .8

 ועוד. במערכת העיכול, סוכרת, יתר ל"ד, נדודי שינה, איזון הורמונלי

 . על פי תורות המזרח, הקשר בין רגשות לאברים ומערכות תפקודיות נפש-גוףלחיבור מבוא .9

 , מהתסמין ועד לגורם האחראיהשלבים לטיפול 5לימוד גישת .10

   תרגול ופעילות מעשית בכל שיעור בהתאמה לנושא הנלמד. .11

 ₪  2,200מחיר הקורס:   

 

 הקורס כולל:

 

 כל מפגשיות אקדמ שעות 5, מפגשים  4 –שעות לימוד  20✓

מקל איבחון, טבעות עיסוי, מוקסות, מגנטים, זרעי צמחים המיועדים  :ג'וק הכוללת-סו מטפלערכת ✓

 לטיפול, נייר דבק נושם, עט ומצית.

 חוברת קורס✓

 .ISA -, הג'וק הבינלאומי-תעודת בוגר קורס בסיס מטעם איגוד הסו✓

 הצטרפות לקבוצת תמיכה, ושיתוף תיאורי מקרה בטלגרם✓

 

 ג'וק הבינלאומי-מועברים ע"י מורים בכירים מטעם איגוד הסוים הקורס
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